
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  26 februari 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  Wethouder mr. ing. B.J. Sijbom 

Voor informatie:  Sieds Tichelaar 

Onderwerp:  Bestemmingsplannen “Delden+Noord” en “Markelo+West”/gewijzigde 
vaststelling 

 

1. Aanleiding 

De bestemmingsplannen “Delden+Noord” en “Markelo+West” zijn voor advies geagendeerd 

voor de vergadering van de commissie Fysiek van 27 februari 2013.  

 

Het college stelt de gemeenteraad voor om de bestemmingsplannen gewijzigd vast te stellen. 

De gewijzigde vaststelling is noodzakelijk om aan een aantal zienswijzen tegemoet te kunnen 

komen. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Een gewijzigde vaststelling van bestemmingsplannen heeft echter procedurele gevolgen. 

Gewijzigde bestemmingsplannen worden pas na het verstrijken van de termijn van 6 weken ter 

inzage gelegd. De reden hiervoor is dat de provincie Overijssel eerst in de gelegenheid moet 

worden gesteld om binnen de termijn van 6 weken op de wijzigingen te reageren.  

 

In het belang van degenen die bij het betreffende bestemmingsplan een belang hebben 

(bijvoorbeeld een aannemer wil snel bouwen) is samen met de provincie gezocht naar een 

mogelijkheid om de termijn te verkorten. Gebleken is dat de termijn naar 1 tot 2 weken kan 

worden teruggebracht. Hierover is met de provincie overeenstemming bereikt en een 

procedure afgesproken om dit te bewerkstelligen.  
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Het verkorten van de termijn is juridisch aanvaardbaar, aangezien degenen die belang hebben 

bij het bestemmingsplan niet in hun belangen worden geschaad. De termijn is immers 

opgenomen in het belang van de provincie. Wel moeten in het raadsvoorstel en raadsbesluit 

hierover de volgende teksten worden opgenomen.  

 

Raadsvoorstel 

Onder “voorstel” 

Aan Gedeputeerde Staten van Overijssel verzoeken om te verklaren, dat zij geen bezwaar 

hebben tegen eerdere bekendmaking van de vaststelling dan de termijn van 6 weken 

genoemd in artikel 3.8 lid 4 Wet ruimtelijke ordening. 

 

Onder “hoe ziet de vervolgprocedure er uit?” 

Bij gewijzigde vaststelling is in artikel 3.8 lid 4 Wet ruimtelijke ordening geregeld dat in 

afwijking van het 3e lid het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan pas 6 weken na 

de vaststelling wordt bekendgemaakt. Door Gedeputeerde Staten van Overijssel te 

verzoeken om te verklaren dat zij geen bezwaar hebben tegen eerdere bekendmaking van 

de vaststelling dan de termijn van 6 weken genoemd in artikel 3.8 lid 4 Wet ruimtelijke 

ordening, kan na ontvangst van deze verklaring het gewijzigd vastgestelde plan 

gepubliceerd worden conform de vereisten van de Wet ruimtelijke ordening en hoeft de 

termijn van 6 weken niet afgewacht te worden. 

Doel hiervan is de vervolgprocedure te versnellen zodat de initiatiefnemer niet langer dan 

noodzakelijk hoeft te wachten. Voor de initiatiefnemer betekent dit een tijdswinst van circa 4 

tot 5 weken. 

 

Raadsbesluit 

Onder “overwegende dat” 

naar verwachting Gedeputeerde Staten van Overijssel geen bezwaar zal hebben tegen de 

gewijzigde vaststelling, omdat bij de wijzigingen geen provinciale belangen in het spel zijn of 

benadeeld worden en hen gevraagd kan worden te verklaren, dat zij geen bezwaar hebben 

tegen eerdere bekendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan dan de in artikel 

3.8 lid 4 Wet ruimtelijke ordening genoemde termijn van 6 weken; 

 

Onder “besluit” 

3. aan Gedeputeerde Staten van Overijssel te verzoeken om te verklaren, dat zij geen 

bezwaar hebben tegen eerdere bekendmaking van de vaststelling dan de termijn van 6 

weken genoemd in artikel 3.8 lid 4 Wet ruimtelijke ordening. 

3. Conclusie 

In de raadsvoorstellen en +besluiten bij de bestemmingsplannen “Delden+Noord” en “Markelo+

West”, zoals die bij de commissie Fysiek voorliggen, kon deze tekst nog niet worden 

opgenomen. Wij stellen voor om de raadsvoorstellen en +besluiten na behandeling in de 

commissie Fysiek op dit punt aan te passen, waardoor de raadsvoorstellen en +besluiten 

tijdens de behandeling door de gemeenteraad volledig zijn.  


